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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1380/2011, adresată de Ferenc Tibor Zsák, de cetățenie maghiară, în 
numele Societății ecologiștilor din Ungaria de Est (Society of Conservationists of 
Eastern Hungary), privind avizul C (2011) 351 formulat de Comisia Europeană 
privind protecția faunei și a florei în cadrul modificării planului de dezvoltare a
orașului Györ, din Ungaria

1. Rezumatul petiției

Petiționarul afirmă că avizul C (2011) 351 formulat de Comisia Europeană nu a luat suficient 
în considerare interesul florei și faunei protejate din orașul Györ, din Ungaria. Petiționarul 
subliniază că Comisia a aprobat extinderea unei fabrici de automobile. Această extindere va 
distruge specii rare de flori și animale protejate, pentru care Comisia a cheltuit peste un milion 
de euro în cadrul programului LIFE în 2009. Petiționarul afirmă că acest aviz contravine 
legislației Uniunii Europene și jurisprudenței Curții de Justiție. Acesta adăugă faptul că au 
fost insuficient analizate diversele alternative de extindere a fabricii și că avizul a acordat o 
prioritate nejustificată criteriilor economice. Petiționarul solicită Parlamentului European să 
examineze și să analizeze avizul în cauză. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 aprilie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 septembrie 2012

Petiționarul a contactat deja direct Comisia cu privire la acest proiect și i-a cerut acesteia să își 
reexamineze avizul C (2011) 351 privind modificarea planului de dezvoltare a orașului Györ 
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 (privind aplicarea, pentru instituțiile și 
organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, 
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participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului)1. Printre 
altele, petiționarul a expus în cerere afirmații identice cu cele descrise în petiție, și anume că 
avizul Comisiei nu a fost precedat de o analiză satisfăcătoare a alternativelor și că proiectul ar 
pune în pericol obiectivele proiectului LIFE desfășurat pe același sit Natura 2000. Comisia a 
răspuns cererii de reexaminare printr-o scrisoare la 14 iulie 2011. 

Ca răspuns la afirmațiile prezentate în petiție, trebuie să se clarifice următoarele:

 avizul Comisiei privind modificarea planului de dezvoltare a orașului Györ s-a bazat 
pe informațiile furnizate de autoritățile maghiare, în temeiul cărora Comisia a 
considerat evaluarea alternativelor ca fiind satisfăcătoare;

 analiza alternativelor s-a bazat pe numeroase criterii și a acoperit mai multe posibile 
locații; după analizarea acestor criterii și a alternativelor prezentate, Comisia a 
concluzionat că nu existau alte alternative rezonabile pentru situarea proiectului în 
zona care se suprapunea cu situl Natura 2000;

 modificarea planului de dezvoltare a orașului Györ a fost justificată de motive cruciale 
de interes public major (astfel cum s-a explicat la paginile 4-5 din avizul 
C (2011) 351);

 autoritățile maghiare au promis să pună în aplicare un pachet de măsuri compensatorii 
care vor compensa prejudiciul cauzat sitului Natura 2000 (paginile 5-6 din aviz);

 avizul Comisiei nu a adus atingere rezultatului niciunei proceduri de autorizare 
efectuate la nivel național;

 legislația UE privind evaluarea impactului asupra mediului2 oferă părților implicate 
oportunități de participare la procesul de aprobare a planurilor și a proiectelor; dacă 
petiționarul avea preocupări cu privire la calitatea evaluării impactului, inclusiv cu 
privire la existența unor alternative mai puțin dăunătoare, acestea ar fi trebuit 
comunicate autorităților naționale din domeniul mediului pe parcursul procedurilor 
SEA și EIA; dacă acesta a considerat ulterior că observațiile sale nu au fost luate în 
considerare sau că evaluarea impactului a fost greșită, legislația națională și 
comunitară relevantă oferă posibilități de atacare a deciziei autorităților în instanță.

În ceea ce privește proiectul LIFE, trebuie să se precizeze că Comisia a inițiat procedura de 
modificare a acordului de subvenționare de îndată ce a fost informată că modificarea planului 
de dezvoltare a orașului Györ ar avea un impact negativ asupra proiectului LIFE. În prezent 
procesul este finalizat. Comisia a modificat acordul de subvenționare pentru a exclude 
complet din proiect acea parte a sitului Natura 2000 în care va fi pus în aplicare proiectul de 
construcție de automobile. De asemenea, Comisia a inclus în acordul modificat o serie de 
măsuri și garanții pentru a evita suprapunerile între finanțarea LIFE și măsurile compensatorii 
pentru proiectul Audi. Această modificare a intrat în vigoare la 20 iulie 2012.

                                               
1 JO L 264, 25.9.2006.
2 Directiva 85/337/CEE, astfel cum a fost modificată, privind evaluarea impactului asupra mediului (Directiva 
EIA) și Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului 
(Directiva SEA).
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Concluzii
Comisia nu a descoperit motive să considere că avizul său C (2011) 351 din 25 ianuarie 2011 
privind modificarea planului de dezvoltare a orașului Györ s-a bazat pe informații insuficiente 
sau eronate și, prin urmare, nu propune reexaminarea avizului.


